Z Á PI S Z J E D N Á N Í KO L EG I A D Ě K A N A
L É K A Ř S K É FA K U LT Y U K V PL Z N I
6. listopadu 2018
13:00–15:00
Přítomni:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. RNDr.
Pavel Fiala, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prof. MUDr. Jan
Filipovský, CSc., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., MUDr. Kristýna
Bajcurová, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Alena Skálová,
CSc., Ing. Marie Klečková
Omluveni:
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení zasedání kolegia děkana a informace děkana fakulty
Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Referát – doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Referát – Ing. Marie Klečková

Ad 1.) Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty
1. Prohlášení o součinnosti – potvrzena definitivní verze návrhu navýšení financování lékařských fakult,
oficiální stanovisko bude vydáno po setkání lékařských fakult v Brně.
2. Dne 1. 11. 2018 – účast děkana na schůzi předsedů oborových rad.
3. Stanovisko paní kvestorky k VŘ na zhotovitele – kvestorka podpořila využití služeb společnosti Havel &
Partners s.r.o. pro administraci zadávacího řízení na stavební práce „UniMec – II. etapa – zhotovitel
stavby 2“, z rektorátu bude poskytnuta potřebná součinnost ve věci.
4. Informace o ocenění prof. Peška při státním svátku 28. října na Pražském hradě.
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5. Na žádost doc. Sedláčka převzal děkan fakulty záštitu nad 5. sympoziem ke Světovému dni AIDS –
zahájení se dne 15. 11. 2018 zúčastní proděkan prof. Filipovský.
Ad 2.) Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu LFP
1. Vyhlášení voleb do AS UK: Volby do AS UK v Praze za LFP vyhlašuje předseda AS na 27. a 28. 11. 2018
(úterý + středa) od 10:00 do 14:00 na 2 místa: hala Šafránkova pavilonu, I. IK přednášková místnost a
prostory ve FN Bory – II. Interní klinika. Voleni budou 2 kandidáti akademické obce a 2 kandidáti
studentů. Písemné návrhy kandidátů mají být dodány k rukám předsedy Dílčí volební komise Mgr Holé
do 20. 11. do 15:00 na Ústav jazyků. Kandidátní listiny zveřejníme na stránkách fakulty dne 23. 11.
2018.
2. Předsedou dílčí volební komise zvolena Mgr. Holá.
3. Seznamy voličů budou dodány k rukám Mgr Holé do 20. 11. 2018 – zajistí Ing. Polívková a Mgr.
Buriánková.
4. Diskutována možnost konání voleb elektronicky (již pro volby do AS LFP v příštím roce) – zajištěním
pověřen Ing. Paveza.
5. Termíny zasedání AS LFP: 17. 12. 2018, 21. 2. 2019, 25. 4. 2019
Ad 3.) Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení
1. Odměna školiteli za absolventa PhD – Nové opatření rektora č. 20/2018 od 1. 10. 2018.
2. Roční hodnocení doktorandů 2017/2018 – Letos poprvé studenti vyplnili v termínu, zbývá ke schválení 25
studentů – schvaluje oborová rada (původní termín do 31. 10. 2018).
3. Vědecká rada. Zasedání dne 13. 12. 2018: obhajoba řízení ke jmenování profesorem doc. Halaška + doc.
Robová (oba 3. LF UK, obor gynekologie a porodnictví), schválení komise pro habilitační řízení MUDr.
Jaroslav Zeman, Ph.D. (KOTPÚ LFP, chirurgie), MUDr. Martin Tichý, Ph.D. (LF UP Olomouc,
dermatovenerologie), MUDr. Jan Máca, Ph.D. (LF a FN Ostrava, anesteziologie a int. medicína), Ing. Jan
Nevoral, Ph.D. (Biomedicínské centrum LFP, anatomie, histologie a embr.), schválení komise řízení ke
jmenování profesorem: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. (LFP, vnitřní nemoci). Termíny zasedání
v roce 2019 a rozdělení kandidátů na obhajoby viz přiložená tabulka.
4. Profesorka Skálová vznesla dotaz na možnost výplaty mimořádného stipendia pro doktorandy – řešeno
bude po revizi rozpočtu, který byl na stipendia vyčleněn.
Ad 4.) Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
1. Aktuální počet zařazených lékařů k 1. 1. 2018 je 679. Nově zařazeno ke 12. 10. 2018 dalších 160 lékařů a 20
lékařů ukončilo zařazení do specializace, většinou na základě vykonání atestační zkoušky v jarním
termínu.
2. K dnešnímu dni bylo vydáno 611 certifikátů o absolvování základního kmene.
3. Minulý týden proběhl na Kardiologické klinice Předatestační kurz kardiologie. Zúčastnilo se jej dvacet
lékařů a 28 přednášejících.
4. V oboru nukleární medicína se nepřihlásil žádný lékař, termín bude na žádost UK LFP Ministerstvem
zdravotnictví ČR zrušen.
5. Koordinační fakulta pro rok 2018 (UK LF v Hradci Králové) v těchto dnech zasílá na MZČR návrhy
termínů atestačních zkoušek a vzdělávacích akcí pro rok 2019. 1. LF převezme příští rok koordinaci – prof.
Škrha (místo LF v Ostravě), LF UK v Plzni v roce 2020 (lze očekávat administrativní zátěž a náklady
oddělení specializačního vzdělávání).
6. Vzdělávací programy budou kompletně vydány během měsíce prosince.
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Ad 5.) Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan pro paralelní výuku magisterských programů
v angličtině
1. Otázky využití „Stanovení výše poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce“ ve vztahu k žádostem
studentů o vrácení školného a možnost náhrady dříve užívané Smlouvy mezi studentem a LF o zajištění
studia – proděkan navrhuje opětovné zavedení Smlouvy z důvodu vyřešení některých otázek, které je
třeba smluvně ošetřit. Ve smlouvě bude zakotveno, že školné je možné uhradit ve 2 splátkách a je
nevratné – zajistí právní oddělení.
2. Možnosti úpravy některých málo srozumitelných formulací Studijního a zkušebního řádu – např. čl. 4,
odst. 6 – Minimální počty kreditů. Bude vydáno vysvětlení znění sporných článků Studijního a
zkušebního řádu. Děkan fakulty navrhuje srozumitelné vysvětlení studentům předat mailem nebo
vyvěšením na webu fakulty. Zajistí vedoucí odborů s právním oddělením.
Ad 6.) Doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., členka KD
1. Příprava smlouvy o lékařské péči mezi LF a FN – proběhne jednání za účasti děkana fakulty, JUDr.
Novákové, Mgr. Šoukala, MUDr. Machartové a Ing. Klečkové ohledně nevyjasněných otázek plynoucích
z tohoto smluvního vztahu, bude řešen rozsah a druh pojištění.
2. Předložena analýza úspěšnosti agenturních a mimoagenturních uchazečů o studium v angličtině.
Ad 7.) Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
1. Projekty národní
a) GAUK: PIO zpracovává 11 nových přihlášek projektů do 16. kola soutěže s počátkem řešení 2019.
b) Podpora internacionalizace na UK: Odeslán návrh žádosti o podporu na Mezinárodní letní školu 2019
2. Projekty mezinárodní
a) Projekt H2020: Podán projekt do 1. fáze hodnocení – @OptiHealth- hlavní řešitel MUDr. Polívka.
b) Příprava opětovného podání projektu Chaperon – finišuje projekt. Letters of Intent (UK – rektor, FN
Plzeň, Plzeňský kraj, RVVI) – aktuální stav.
3. Různé
a) GaP: V návaznosti na Opatření rektora č. 24/2018 „Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově“
proběhla 1. 11. 2018 na RUK koordinační schůzka referentů fakult za moduly GaP a OBD. V součinnosti
s univerzitní koordinátorkou připravujeme podklady pro metodiku evidence aktivit (projektů a
grantů), analýzu elektronických systémů používaných projektovým oddělením (na UK i mimo).
Přehled reportů, které PIO vytváří na základě impulsu RUK a MŠMT.
b) Metodika PIO: Analýza podkladů pro výše uvedený modul GAP (požadavky RUK).
c) Odměny za projektovou činnost. Připraven návrh vnitřního systému odměňování za projektovou
činnost (viz Příloha 1). Hlavní principy návrhu: Na základě finančního přínosu řešených projektů
v posledních 3 letech sestaveno pořadí řešitelů, podle kterého byli jednotliví řešitelé/žadatelé
rozděleni do čtyř pásem s různou výší odměny: Pásmo A (top 10 % pořadí řešitelů), pásmo B (od 10 %
do 40 % pořadí řešitelů), pásmo C (zbývající řešitelé), pásmo D (neúspěšní žadatelé). Nenároková
odměna dle finančních výsledků a možností fakulty.
4. Plzeňský kraj – účast docenta na radě. Krajská rada VVI PK podporuje následující projekty:
a) Academic career in Pilsen (ve spolupráci se ZČU).
b) Juniorská univerzita Plzeň.
c) Nový mezioborový navazující magisterský studijní program Lékařské fakulty v Plzni Univerzity
Karlovy s názvem Applied Biomedicine akreditovaný v českém i anglickém jazyce.
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5. Komerční poskytovatelé. Podána žádost o finanční podporu – firma Astellas Pharma s.r.o. – „Komplexní
edukační činnost v transplantační nefrologii“.
6. Rektorát:
a) Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů. Jedná se o odborný
poradní orgán RVVI (sbor vzdálených recenzentů, kteří budou hodnotit vybrané výsledky v rámci
Metodiky 17+, ideálně zahraniční). Deadline: 23. 11. 2018, k podání na rektorát, nominace nejsou
povinné.
b) Výzva k podávání návrhů na kandidáty do hodnotících panelů GA ČR. Deadline: 30. 11. 2018,
k přímému podání na GA ČR (dáno na vědomí).
Ad 8.) Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
1. Ke dni 31. 10. 2018 skončilo podávání žádostí do Institucionálního rozvojového plánu na podporu mobility
– k projednání a schválení návrhu na rozdělení příspěvků. Prostředky dočerpány, podpořeny studenti na
stážích a PhD studenti. KD souhlasí.
2. Vyhlášení oficiálních výsledků XI. výzvy Fondu post-doc. Uspěli v ní dva kandidáti doc. Lišky (Sobia
Manzoor a Malay Chaklader). Budou zde 2 roky.
3. Do podzimního kola Fondu mobility UK jsme zaslali 6 žádostí o příspěvek. Dne 6. 11. se uskuteční
zasedání Rady Fondu mobility. Vědecké pobyty v zahraničí, podpora zahraničních studentů zde a
podpora Brazilky – hostující profesor.
4. Do podzimního kola programu POINT (Podpora Internacionalizace na Univerzitě Karlově) si podal
žádost doc. Liška o podporu Letní školy experimentální chirurgie v roce 2019. Dne 2. 11. se uskuteční
zasedání Expertního panelu k programu Podpora internacionalizace na UK.
Ad 9.) Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. Výstavba a investice
a) UniMeC
–

–

Postup v jednání zajištěn děkanem fakulty – jednání s kvestorkou UK, zaslání žádosti kvestorce o
využití kanceláře Havel & Partners s.r.o. pro administraci opakované zakázky na zhotovitele, obdržení
souhlasu, očekáváme termín jednání ze strany OVZ RUK.
DSP – ERDF – SequelTM System – MŠMT vypořádáním připomínek ze dne 17. 10. 2018 trvá na odvodu
5 % z částky dotace, připravována reakce.

b) FRM
–

–

AS 25. 10. 2018 schválil navýšení prostředků na drobné stavební zakázky na 700 tis. Kč a schválil 9 mil.
Kč na spolufinancování projektů OP VVV v příštím roce a 20 mil. Kč na dočasné překlenutí ve
financování projektů.
Budeme opakovat zakázky – zateplení odvětrání UniMeC a klimatizace na fyziologii a biofyzice.

c) AMTMI
–

připravujeme podklady pro VZ na CT do zvěřince.

2. PR a vnější vztahy:
–
–
–
–
–

Kalendář LFP 2019 je v tisku
Tablo kolegia je v grafické přípravě
Organizační výbor zahájil přípravu plesu - potvrzen host Olympic revival)
Juniorská univerzita – rozeslány zvací dopisy na 200 adres středních škol v krajích PLZ, JČ, KV, STČ,
UST a Praha (gymnázia a střední zdravotnické školy)
Web – výměna fotografií ve slideru na titulní straně
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–
–
–
–

Akce – Gaudeamus Brno 24.–26. 10., bude Informační den UK v Praze na Albertově 10. 11. a kariérní
veletrh Posviť si a budoucnost v Depu
Facultas nostra – 5. 12. Distribuce dalšího čísla
Předložen projekt sdíleného bydlení seniorů se studenty na UK – KD nepodporuje
PR předměty – probíhá výroba, budou uvedeny na e-shopu; v přípravě Pf2019.

3. Akce
–
–
–
–
–
–
–
–

Proběhl Gaudeamus Brno – (23.–26. 10. 2018) – příště omezení počtu studentů
Informační den UK – 10. 11. v Praze, Albertov (za přítomnosti prof. Králíčkové)
Posviť si na budoucnost – pro SŠ v Plzeňském kraji – DEPO 2015 9.–11. 11. 2018
Festival Svobody 17. 11. 2018
Jednání se studentskými spolky 22. 11. 2018 ve 13:00 – tématem jednání ekonomika a potřeby na příští
rok 2019
Kariéra ve zdravotnictví 5. 12. 2018
Juniorská univerzita LFP – PR oddělení zajišťuje propagaci ve spolupráci s prof. Ferdou a studijním
oddělením
Žádost o inzerci pracovních míst Penta Hospitals – bude vyvěšeno v prostorech děkanátu.

Ad 10.) Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti
studentů
1. Nadace profesora Vencovského – prostřednictvím nadace bude nejlepším studentům prvního a
posledního ročníku předchozího akademického roku předáno stipendium Josephiny Napravilové.
Stipendium bude předáno dne 20. 11. 2018 na zasedání akademické obce fakulty. Jedná se o studenty
programu Zubního lékařství Ondřeje Zezulu (nyní 2. ročník) a Jaroslavu Trojanovou (nyní 5. ročník).
2. Individuální praxe studentů 5. r. ZL (letní praxe) – návrh na inovaci dosavadní smlouvy s poskytovateli
praxe.
Ad 11.) Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku Všeobecného lékařství a vztahy mezi LFP a
FN Plzeň
1. Stanovení promotorů na únorové promoce: Dne 20. 2. 2019 v 9:00 a 10:30 hod dvě magisterské skupiny
(promotoři doc. Zicha, prof. Ferda), ve 12:00 hod PGS (promotor prof. Ferda), účast děkana fakulty.
2. Juniorská univerzita – kapacita naplněna za 24 hod od otevření portálu; video bude zveřejněno po
ukončení akce.
3. Harmonizace českého a anglického studijního programu zavedením povinně volitelných předmětů.
4. Příprava nového kurikula a příprava na novou akreditaci: Akreditace 2020/21 – v roce 2019 bude fakulta
žádat o akreditaci, k tomu se váže příprava nového kurikula, nový koncept bude představen na zasedání
akademické obce fakulty 20. 11. 2018, poté příprava výukových cílů pro akreditaci.
Ad 12.) Ing. Marie Klečková, tajemnice
1. Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Jana Smolková)
–
–
–
–
–

archivace a skartace dle příslušných předpisů
seznámení Ing. Vořecha s pracovišti – nový referent BOZP
stanovisko k výuce zahraničních studentů v hodinách TV (použití hijábu)
vyjádření k rámcové smlouvě o zabezpečení odborné praxe studentů v nemocnicích JK
poskytnuty podklady personálnímu oddělení ke schůzce s novým lékařem pracovně lékařské služby.
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2. Právní oddělení – veřejné zakázky (Ing. Jaroslav Pojar)
a) UniMeC – II. etapa + další projekty OP VVV: videokonference s RUK
–
–
–
–
–
–
–

Zhotovitel stavby: zrušená VZ – rozklad proti rozhodnutí ÚOHS o zrušení VZ podán 26. 9. 2018 –
očekáváme nové rozhodnutí ÚOHS ve věci
konkrétní postup administrace nové VZ – bude projednán na úrovni OVZ RUK a PO LFP
DSP – ERDF – SequelTM System – MŠMT vypořádáním připomínek ze dne 17. 10. 2018 trvá na odvodu
5 % z částky dotace, připravována reakce
Zlepšení studijního prostředí na LFP – chystá se 2. kolo
FIND – přestavba skladu na laboratoř – zahájena opakovaná VZ
FIND – hmotnostní spektrometr – běží lhůta pro podání nabídek do VZ
ESF – VŠ + AMTMI – zahájena opakovaná VZ, z původní VZ poptáván HW a TV pro učebnu stomatologie, přidán další SW a audiotechnika

b) Fond F:
–

Probíhá posuzování nabídek ze strany věcných garantů

c) Dynamické nákupní systémy:
–
–
–
–
–
–
–
–

DNS na laboratorní materiál a chemikálie OP VVV – uzavírána 4. (pro projekt FIND), připravovány 5.
(pro projekt BBMRI) a 6. (pro projekt FIND) VZ v rámci DNS
DNS na tonery a náplně – zahájeny a uzavřeny 2 VZ
DNS na kancelářské potřeby – zatím žádná další VZ
DNS na drogistické zboží – zatím žádná další VZ
DNS na standardizovaný nábytek – zatím žádná další VZ
DNS na tiskařské služby – uzavřena 1 VZ (kalendář LFP)
DNS na AV techniku – zatím žádná další VZ
DNS na drobnou ICT – připravován další DNS, předpoklad zavedení od 1. 1. 2019

d) Projekt Progres:
–

Diagnostika poruch spánku/dýchání – od uchazeče vyžádáno doplnění nabídky

e) Projekt IRP – TO:
–

Tiskárna – smlouvy (kupní a rámcová servisní) podepsány

f)

Výtahy Šafránkův pavilon:

–

Zhotovitel stavebních prací rekonstrukce/modernizace výtahů – předpoklad zahájení hodnocení –
31. 10. 2018

3. Právní oddělení (Mgr. Adam Šoukal)
a) Studijně právní záležitosti
–
–

–

Vyhotoveno nové rozhodnutí děkana o zamítnutí přerušení studia
Vyhotoveno nové rozhodnutí o ukončení studia z důvodů nesplnění požadavku vyplývajícího ze
studijního programu podle studijního a zkušebního řádu, které spočívá v nesplnění předmětů, které
podmiňují zápis povinných předmětů do dalšího úseku studia, a proto nelze získat ani minimální
počet kreditů v následujícím úseku studia (v návaznosti na opatření děkana č. 8/2017 – Individuální
studijní plán a nemožnosti zažádat si o ISP dvakrát po sobě).
Prověřit pojištění u smlouvy pro pana docenta Zichu.

b) Vnitřní předpisy
–

Opatření děkana ke stanovení výše denního pokladního limitu;
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–
–

Opatření děkana k evidenci tvůrčí činnosti a stanovení finanční odměny za publikační aktivitu;
Příprava opatření děkana č. 10/2018 – Zrušení některých opatření děkana Lékařské fakulty v Plzni
Univerzity Karlovy – na základě podnětu studijního oddělení, odsouhlaseného akademickým
senátem, na zrušení opatření děkana o celoživotním vzdělávání revize neplatných či zastaralých
opatření.

c) Ostatní
–
–

–
–

Jednání s paní MUDr. Machartovou o smlouvách o poskytování pracovně lékařské péče.
Setkání vedoucích a referentů studijních oddělení a oddělení pro vědu a výzkum k zajištění
sjednocení rozhodnutí a jiných písemností a vnitřních předpisů univerzity a fakulty ve všech
studijních programech.
Nová systematizace opatření děkana na fakultním webu (nově jsou vyvěšeny všechna platná opatření
a archiv obsahuje pouze opatření neplatná).
Nově jsou dokumenty zveřejňované v registru smluv anonymizovány v souladu s GDPR.

4. Provozně technické oddělení (Ing. Petr Vais)
–
–
–
–
–

Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna): Zahájeno reklamační řízení č. 158.
Děkanát: Zahájeny práce na rekonstrukci pracovny a sekretariátu děkana.
ŠAF: Modernizace výtahů – prodloužení lhůty pro podání nabídek do termínu 31. 10. 2018. Proběhne
vyhodnocení nabídek VZ a určení dodavatele stavby.
PRO: Bude provedena výměna podlahové krytiny v části chemických laboratoří z bezpečnostních
důvodů.
PAV: Položení nové čistící zóny před posluchárnou a studovnami.

5. Centrum informačních technologií (Ing. Roman Paveza)
a) Nábyteček – realizace. V průběhu srpna proběhla obnova následujících výukových prostor.
Realizátorem je společnost Orangecontrol.
–

–
–
–
–
–

–

Stomatologie, učebna pavilon F, 8 patro. (chybí dodat TV, která se porouchala v průběhu dodávky).
Kompletní výměna ovládání AV, vč. možnosti rozdělení učebny na 2 nezávislé části. Mimo projekt
nahrazeno též 2× učitelské PC.
Interna – suterén pavilon C – výměna ovládání AV, zachování funkčního zvuku i projekce.
Aula chir. oborů – druhý suterén – kompletní obnova ovládání AV a výměna jednoho ze dvou
projektorů.
Šiklův ústav patologie – Bory – mikroskopová učebna. Zde došlo k opakovanému výpadku nové
techniky. Tomáš Ťupa komunikuje s dodavatelem na způsobu řešení.
Servery pro BC – virtualizaci – Jeden server instalován pro virtualizaci, druhý zatím v přípravě.
Serverům se točí větráky naplno, nedochází k automatické regulaci a je to velmi hlučné.
Virtualizace – aktuálně se podařilo odstranit problémy s firewallem, tedy je vše funkční. Probíhá
doladění na nových serverech, kam byl Citrix přesunut. Po doladění provedeme finální překlopení
učeben a odstavení původního řešení.
Implementace Citrix se blíží k závěru. Čeká se ještě na dodání licencí pro terminály Windows, které
jsou nyní ve staré, nepodporované verzi

b) Příprava projektů FIND, ESF, AMTMI, „F“
–
–
–

realizace nové počítačové učebny Klinika zobrazovacích technik FN Lochotín.
Nabídka na diskové pole pro BC , probíhá nákupní proces.
VŘ na SW pro projekty ESF a FIND je modifikováno a znovu vypsáno.

c) FRIM – AV
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–
–

Obnova AV ovládání aul na Procházkově a Pavlovově ústavu je komplet realizována ještě před
zahájením výuky dle plánu.
Obnova tiskáren knihovna a farmakologie je v procesu dodání.

d) Operativa
–
–

–

Schůzka k úpravám WhoIs – udržování aktuálních kontaktů.
Nákupy drobné VT na opravy a komponentů neobsažených v RS letos poprvé v historii překonala
povolenou hranici 100.000 Kč/rok. Dále CIT eviduje požadavky v rozsahu cca dalších 100.000 Kč. Po
konzultaci s právním odd. je možné ve výjimečných případech limit navýšit, je to v kompetenci
vedení. Návrh opatření byl zaslán na Ing. Klečkovou.
Na trhu již nejsou notebooky, problémem je nedostatek procesorů intel, tzn. nové objednávky
nebudou fyzicky dodatelné do konce roku.

6. Ekonomické oddělení (Ing. Ivana Ratajová)
–
–

Hospodářský výsledek ke dni 30. 9.
V 10/2018 vyčleněn rozpočet pracovištím pro udělení výkonových odměn za 2. pololetí 2018 pro
udělení odměn za publikační aktivitu, pro udělení odměn za grantovou aktivitu.

7. Osobní a mzdové oddělení (Ing. Romana Jedličková)
a) Zveřejněná VŘ :
–
–
–

GPK – odborný asistent – 5× úvazek 0,1
ÚKBH – zástupce pro výchovnou a vědeckou činnost
Oční klinika – přednosta, VŘ probíhá v režii FN

b) Evidence směn/ tzv. docházka:
–

–

Na základě informace z porady tajemníků o připravovaném rozšíření informačního celouniverzitního
systému WhoIs o aplikaci pro evidenci směn/docházku doporučujeme vyčkat se zavedením již
avizované povinnosti pro naše zaměstnance na spuštění této aplikace a to z toho důvodu, abychom
nevytvářeli vlastní formuláře, když bude možnost, nebo možná i povinnost, využívat celouniverzitní
systém.
V této záležitosti byl osloven ředitel Ústavu výpočetní techniky Ing. Jakub Papírník (t. č. na dovolené)
a požádán o závazné potvrzení možnosti systém vyzkoušet na děkanátu ještě do konce tohoto roku a
spustit pro celou fakultu od ledna 2019. Pokud toto nebude možné, vrátíme se k původní variantě
s vlastními formuláři.

Různé
Návrh na vytvoření visaček pro stážující studenty, kde by bylo uvedeno jméno, logo fakulty a barevně odlišeno
dle ročníku – KD podporuje, tajemnice ověří finanční možnosti.
Další zasedání Kolegia děkana LF UK v Plzni proběhne dne 20. 11. 2018 od 13:00 na ORAK.

Zapsala: Olga Křišťálová

Schválil: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
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